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Wie het Spreukenboek leest (en het is beslist aan te raden 

dit regelmatig te doen) komt daarin twee typen vrouwen 

tegen. Allereerst zijn daar de waarschuwingen voor de 

‘vreemde vrouw’ (2:16-19; 5:3-13). Haar kenmerken staan 

lijnrecht tegenover de ‘degelijke huisvrouw’ (31:10-31). 

Wij geven de laatste het predicaat ‘goed’ en de eerste 

‘fout’, met een grote afstand tussen beiden. Maar stel nou 

dat die ‘vreemde vrouw’ binnendringt in je huwelijk?

De ‘degelijke huisvrouw’
De vrouw uit Spreuken 31 zal in onze tijd bij ‘beroep’ 

waarschijnlijk niet ‘huisvrouw’ invullen. Als we haar ken-

merken overdenken, komt het beeld bovendrijven van 

een creatieve duizendpoot, een ijverige, inventieve moe-

der, iemand met zakelijk instinct, 24/7 in touw. Ze heeft 

plezier in haar werk (:25b) en is goed voor haar personeel 

(:15). Duidelijk iemand met kwaliteiten die ze volop be-

nut. En alles lijkt perfect met elkaar in balans te zijn. Haar 

man staat volledig achter haar (:28b). Hij is een bekende 

persoonlijkheid, met eigen taken en verantwoordelijkhe-

den in het publieke domein (:23). Ook de kinderen zijn 

trots op hun moeder. Zij komen niets tekort (:21b). 

Fundament
Eén kenmerk is nog niet genoemd. Het is de kracht-

bron waaruit deze vrouw put, het fundament waarop 

zij staat: haar geloof in God. Haar huis is niet op zand 

gebouwd, maar op de Rots der eeuwen. ‘Een vrouw die 

de Here vreest, die is te prijzen’(:30b). Zij heeft een plus 

boven wie alleen voor het hier en nu leeft. Koning Sa-

lomo beschreef het proefondervindelijk: ‘Alles (zonder 

God) is ijdelheid en najagen van wind’ (Prediker 1 en 2).

In balans
Ook hedendaagse jonge, getrouwde christenvrouwen 

proberen alle taken in hun leven met elkaar in balans te 

brengen. Ze hebben het verlangen met en voor de Heer 

te leven, een goede echtgenote en moeder te zijn en 

daarbij hun kwaliteiten ten volle te benutten. Maar velen 

lukt het niet om een gezonde balans te vinden. Er ligt te-

veel hooi op hun vork. Dat kan zich onder andere uiten 

in gezondheidsklachten of spanningen binnen het gezin. 

Ook het huwelijk kan gaan lijden onder teveel werk en 

te weinig aandacht voor elkaar. De echtelieden kruipen 

’s avonds vermoeid onder de wol en er is weinig energie 

over voor intimiteit. Dat suddert een tijdje door, totdat…

De ‘vreemde’ vrouw
Totdat de andere vrouw uit Spreuken op het toneel ver-

schijnt. De ‘vreemde’ vrouw: oogverblindend mooi, aan-

trekkelijk, verleidelijk, interessant en geïnteresseerd. 

De persoon die wél tijd en aandacht heeft en met lieve, 

bewonderende woorden de man weet in te palmen. Tot 

hij vastzit in een geheime relatie, in een web waaruit 

niet meer te ontkomen is (5:20-23). 

Van de ‘degelijke’ vrouw staat geschreven: ‘Zij doet 

hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar le-

ven’(31:12).  Zij  vraagt zich af wat haar man ten diep-

ste nodig heeft. Dat blijft niet beperkt tot een goede 

maaltijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij de meeste 

mannen de behoefte aan respect op de eerste plaats 

staat (Ef.5:33b). 

In zijn boek ‘Liefde en respect’ schrijft Emerson Egge-

ridge: “Je respecteert je man o.a. door hem tegemoet te 

komen in zijn seksuele verlangen naar jou. Het is niet 

eerlijk om tegen je man te zeggen: ’Je mag niet naar 

andere vrouwen kijken,’  en hem tegelijk af te weren 

als hij lichamelijke toenadering tot je zoekt”, en ‘De 

koude, harde werkelijkheid is dat veel mannen, door-

dat hun thuis seks wordt onthouden, in de verleiding 

komen voor een buitenechtelijke affaire.’ Misschien 

een precair onderwerp, maar zeker iets om over na te 

denken. Het huwelijk is een instelling van God en heeft 

prioriteit boven al het andere, hoe interessant ook. 

‘Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijks-

leven onbezoedeld’ (Hebr. 13:4)
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